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Hej! 
Regeringen förklarade 4 september att man vill stödja en omställning till mindre fordon som 
elmopeder eller elcyklar som ett realistiskt alternativ till bilen. Regeringen har också berättat att 
man vill ge supermiljöbilspremie till de som köper bilar med minimala utsläpp. Sveriges 
MotorCyklister, SMC, anser att alla fordon som bidrar till minskad trängsel och ökad 
framkomlighet bör premieras, det vill  säga även motorcyklar. Just nu tolkar vi regeringens 
uttalanden som att alla fordon, utom MC, ska premieras. SMC ombads inkomma med 
synpunkter till kommande förordning.  

 

Jag gick in och tittade på Lag om Vägtrafikdefinitioner, LDEF (SFS 2001:559). I den anges vad 
som ingår i begreppet cykel, moped, lätt motorcykel och cykel. För samtliga dessa fordon finns 
en del som berör elfordon.  

SMC föreslår därför att regeringen hänvisar till § 2 i Lag om Vägtrafikdefinitioner, LDEF (SFS 
2001:559) och de mopeder och motorcyklar som uppfyller nedanstående markerat med rött 
(cykel är inte vårt område därför bortser vi från vilka cyklar som bör omfattas): 

 

Cykel                    
1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 

2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn 
a. endast förstärker kraften från tramp eller vevanordningen, 
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timme,  och 
c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt. 

 

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för  användning av personer 
med fysisk  funktionsnedsättning, och är  
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 
b. inrättat för att föras av den åkande, och 
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 

 

 4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som 
antingen  
a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller 
b. är självbalanserande. 

 

Moped                    

Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen som, om 
det drivs av en förbränningsmotor med gnisttändning, har en slagvolym av högst 50 
kubikcentimeter, eller, om det drivs av en förbränningsmotor med kompressionständning, har 



Borlänge den 18 oktober 2017 

 

Sveriges MotorCyklister 
Gamla Tunavägen 30, 784 60  Borlänge 
0243-669 70 
www.svmc.se 

en slagvolym av högst 500 kubikcentimeter, eller är försett med annan motor för framdrivande 
och som har 

1. två hjul samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, 

2. tre hjul och en vikt i körklart skick av högst 270 kilogram samt en nettoeffekt som inte 
överstiger 4 kilowatt, eller  

3. fyra hjul, ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram 
samt en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt. 

Vid beräkningen av en mopeds vikt ska fråga om ett eldrivet fordon ska batterierna inte räknas 
in.                      

Mopeder delas in i klass I och klass II. 

Moped klass I           En moped som inte hör till klass II. 

Moped klass II          En moped som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt och 

1. är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen, eller 
2. är konstruerad för att drivas med tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något 
krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen 

 
Lätt motorcykel          
1. En motorcykel på två eller fyra hjul 
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en 
nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte 
överstiger 0,1  kilowatt/kilogram, 

b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett 
förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. 

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. 

 

Motorcykel               

Ett motorfordon vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren 
för moped och som har 

1. två hjul, eller  
2. tre symmetriskt placerade hjul och en vikt i körklart skick av högst 1 000  kilogram, eller 
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 450 kilogram eller högst 600 kilogram om 
fordonet är inrättat för godsbefordran, samt en nettoeffekt som inte överstiger 15 kilowatt. 

Vid beräkningen av en motorcykels vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon ska batterierna inte 
räknas in.  Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar. 

 

Provfordon 

Även när det gäller körprov för motorcyklar finns i gällande föreskrifter angivet vilka krav som 
gäller om eleverna genomför körprov på elfordon (TSFS 2015:15). 
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202015_15.pdf  

A1: Den ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av: 
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•en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cm3 och högst 125 cm3 samt 
ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg. 

•en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg 
och högst 0,1 kW/kg. 

A2: Den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av: 

•en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 395 cm3 samt ett förhållande 
mellan  nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg 

•en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg 
och högst 0,2 kW/kg. 

A: Den ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om 
motorcykeln drivs av: 

•en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3 

•en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg. 

 

För Sveriges MotorCyklister 

 

Maria Nordqvist 
Tel: 070-538 39 38 
E-post: maria.nordqvist@svmc.se  


